タイ語

ฉบับที9่ 6
กันยายน

ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติกาลังเกิดขึ ้นรอบโลก
เลยนะคะ

จัดเตรี ยมสิ่ งของ เมื่อไฟฟ้ า・แก๊ส・น้ าประปา
หยุด เพือ่ ให้ใช้ชีวติ ประจาวันได้อย่างน้อย 3 วัน
และ สิ่ งของที่ตอ้ งนาติดตัวไปเมื่อต้องหนีภยั ！

ใช่ค่ะ มีผเู้ คราะห์ร้ายจาก อากาศที่ผดิ ปกติ หรื อภัย
ธรรมชาติเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก
①

P

ที่ญี่ปุ่นก็เกิดความเสี ยหายขึ้นเป็ นจานวนมาก จาก
น้ าท่วมหรื อดินทรายถล่ม แล้วก็แผ่นดินไหวเป็ น
ต้น เราจาเป็ นต้องวางแผนรับมือเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
ขึ้นนะครับ

ตัวอย่างสิ่ งของทีต่ ้องเตรียมไว้ทบี่ ้ าน：
① น้ า（3 ลิตรต่อ 1 คน ต่อ 1 วัน）
② อาหารยามฉุ กเฉิ น
③ เชื้อเพลิง（เตาหุ งต้มขนาดพกพา , กระป๋ องแก๊สสารอง เป็ นต้น）
④ ของใช้จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน
ตัวอย่างสิ่ งของทีต่ ้องนาติดตัวไปด้ วยเมื่อหนีภัย：
① ของมีค่า ②อาหารยามฉุ กเฉิ น ③วิทยุแบบพกพา
④ ไฟฉายพกพา ⑤ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล⑥ของใช้จาเป็ นใน
ชีวติ ประจาวัน

วันนี้เรามาเตรี ยมรับมือกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
กันเถอะค่ะ！

④
②

เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ควรจะต้องรับฟังข่าวสารอย่างถูกต้อง
ทางวิทยุหรื อโทรทัศน์นะครับ

สิ่ งสาคัญ 3 ประการ เพือ่ ลดความรุ นแรง
และป้ องกันความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ มี
ดังต่อไปนี้！

การช่ว共助
ยเหลือซึ่งกัน
และกันของชุมชนใน
地域住民がお互
ท้องถิ่น
いに助け合うこ
と

การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และครอบครัวด้วย
ตนเอง

ข้อมูลการเตรี ยมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบตั ิอย่างละเอียดก็มีนะคะ！
▽ 「การเตรี ยมพร้อมเมื่อเกิดพายุน้ าท่วม」(ข่าวสารอุซึโนมิยะ
ปี 2015 ฉบับที่ 8)
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/dbps_da
ta/_material_/localhost/sougouseisaku/kohoko
cho/kohoshi_koho/2015/08/02-07.pdf

กิจกรรมการป้ องกันภัย
พิบตั ิของหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น สถานี
ดับเพลิงหรื อ ตารวจ เป็ น
ต้น

▽

CLAIR/เวบไซด์แคลร์
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.
html

③
－1－
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เตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิกนั เถอะ
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เรี ยบเรี ยง・พิมพ์ 10 กันยายน 2558
อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่ า (UIP)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

พลเมืองชาวต่างชาติผ้ พู านักมากกว่า 90 วันขึ ้นไปหรื อผู้พานักถาวรพิเศษ เป็ นต้ น จะมีมายนัมเบอร์ (เลขประจาตัว)
「มายนัมเบอร์」คืออะไร？
○
○
○
○

เป็ นเลขที่มีสาหรับผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนราษฎรทั้งหมด
เป็ นตัวเลข 12 หลัก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แต่มายนัมเบอร์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มายนัมเบอร์ จะใช้ได้ตลอดไป
ใช้สาหรับติดต่อการดาเนินเรื่ องภาษีหรื อประกันสุ ขภาพ เป็ นต้น

「บัตรแจ้ง(ซื อจิคาดโดะ)」เป็ นบัตรแบบไหน？
○
○

○
○

「บัตรหมายเลขประจาตัว」เป็ นบัตรแบบไหน？

บัตรที่แสดงให้ทราบถึง มายนัมเบอร์ จะส่ งให้ผอู้ าศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น
ทุกคน ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม
จะส่ งให้พร้อมกับครอบครัวที่อาศัยอยูด่ ว้ ยกันตามทะเบียน
่ วันเดือนปี เกิด・เพศ
ราษฎรเป็ นบัตรกระดาษที่เขียนชื่อ・ที่อยู・
และ มายนัมเบอร์
เป็ นบัตรที่สาคัญเพือ่ ยืนยันมายนัมเบอร์ ของตนเอง กรุ ณาระวังอย่า
นาไปทิ้งผิด
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูห่ รื อชื่อ ต้องนาบัตรแจ้ง(ซือจิคาดโดะ)
นี้ไปติดต่อที่วา่ การเขต

○
○
○

※

เป็ นบัตรที่มีไอซีชิบ ที่ตอ้ งยืน่ คาร้องขอเฉพาะผูท้ ี่ตอ้ งการรับเท่านั้น
เป็ นบัตรที่ใช้ยนื ยันตัวตนได้เหมือนกับพาสปอร์ ตหรื อบัตรประจาตัวผู้
พานัก
เป็ นบัตรที่ยนื ยันได้ถึงมายนัมเบอร์ และข้อมูลส่ วนบุคคลในบัตรเดียว
ตัวอย่างบัตรหมายเลขประจาตัว

※

ตัวอย่างบัตรแจ้ง

◎

มายนัมเบอร์ =เลขประจาตัวส่วนบุคคล

ติดต่อสอบถามระบบมายนัมเบอร์
〇 ศูนย์บริ การข้อมูลของประเทศ ☏0570-20-0178
ภาษาต่างประเทศที่รองรับ（ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาเกาหลี , ภาษา
สเปน , ภาษาโปรตุเกต） ☏0570-20-0291
〇 แผนกพลเมือง ☏028-632-5264

มายนัมเบอร์ =เลขประจาตัวส่ วนบุคคล

การสารวจสามะโนประชากรประเทศญีป่ ุ่ น
▽ การสารวจสามะโนประชากร คือ การตรวจสอบ วันเดือนปี เกิด หรื อ

③ ผูท้ ี่ไม่สามารถกรอกข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต จะได้รับมอบเอกสาร

สัญชาติ เป็ นต้น โดยมีเป้ าหมายตรวจสอบผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นทั้งหมดเพื่อ
นามาใช้ในการจัดระบบบ้านเมืองให้สะดวกต่อสาหรับทุกๆท่าน
▽ การสารวจนี้ สามารถกรอกข้อมูลส่ งได้ทางอินเทอร์ เน็ต แต่ถา้ ผูท้ ี่ไม่
สามารถส่งทางอินเทอร์ เน็ตได้ กรุ ณากรอกข้อมูลลงในเอกสาร
แบบสอบถามที่จะมอบให้
① เจ้าหน้าที่ทาการสารวจจะเข้าไปที่บา้ นเพื่อแนะนาการกรอกแบบสอบถาม
ทางอินเทอร์เน็ตโดยจะเริ่ มสารวจในเดือน กันยายน
② สามารถกรอกข้อมูลเป็ นภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษได้ทางอินเทอร์เน็ต
โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรื อ สมาร์ทโฟน

แบบสอบถาม เมื่อกรอกข้อมูลแล้วกรุ ณามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ทาการสารวจ
หรื อสอดใส่ ซองที่แนบมาแล้วส่ ง เอกสารแบบสอบถามมีท้ งั หมด 27
ภาษา กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามภาษาที่ตอ้ งการใช้
▽ เจ้าหน้าที่ทาการสารวจจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบมา
▽ ช่วงเวลาการกรอกข้อมูล
－อินเทอร์ เน็ต：วันที่ 10 -20 กันยายน
－สารวจโดยใช้เอกสารแบบสอบถาม：วันที่ 1 – 7 ตุลาคม
▽ ติดต่อสอบถาม

ห้องการพิจารณานโยบาย(เซซาคุชินกิ ชิซึ)

☏ 028-632-2124
UIP
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การเริ่มใช้ ระบบมายนัมเบอร์
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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มิยัคโกะเฟสตะ

นิทรรศการนักดับเพลิง

2015


วันเสาร์ ที่ 10 ต.ค.



วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน
10:00 ～ 15:00
※ ไม่ยกเลิกถ้าฝนตกหรื อมีลมเล็กน้อย
ยกเลิกถ้ามีฝนตกหนักหรื อลมแรง



การขายผัก・การแสดงดนตรี ・การจัดแสดง
รถดับเพลิง・กิจกรรมทดลองประสบการณ์แผ่นดินไหว
หรื อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยกลุ่มนักดับเพลิง

＠

โอริ องสแควร์

☏

ฝ่ ายบริ หารการจัดการการดับเพลิง
028-625-5504

10：00～15：00



＠

☏

การละเล่นต่างๆ , มุมการทดลองประสบการณ์อื่นๆ
และ การทดลองการประกอบอาชีพจริ ง เป็ นต้น ภายใต้
หัวข้อเรื่ อง 「การสานสัมพันธ์กบั รอยยิม้ ของเด็กๆ」
เป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานได้ท้ งั เด็กและผูป้ กครอง
โอริ องสแควร์
บังบาฮิโรบะ เป็ นต้น
สานักงานคณะกรรมการการจัดงาน
มิยคั โกะเฟสตะ028-632-2344

～ทดลองประสบการณ์การสวมใส่ กิโมโน～


วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 13：00～

ค่าใช้จ่าย 500 เยน



สวมกิโมโน ไปศาลเจ้ากันนะคะ？ถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกก็ ＯＫ♪
อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
ห้องประชุมชั้น 2 ชิมินพลาซ่า

จานวน ผูห้ ญิง 10 คน ผูช้ าย 5 คน
สมาชิก （※เรี ยงตามลาดับการสมัคร）
การ โทรศัพท์ ส่งแฟกซ์ หรื อเมล แจ้ง(ชื่อ เพศ เบอร์
สมัคร โทรฯ)ก่อนวันอังคาร ที่ 20 ต.ค.！

＠

☏

อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า

TEL 028-616-1870

FAX 028-616-1871

นิทรรศการความรู้ ด้านอาหารทีอ่ ุซึโนมิยะ


♪โคคุไซโคริวซาลอน

วันอาทิตย์ ที่ 4 ต.ค. 10:00～15:00
※ยกเลิกถ้าฝนตกหนักหรื อลมแรง



นาตะเกียบของตนเองไป แล้วสนุกนานพร้อมกับ
ครอบครัว ด้วยความเอร็ ดอร่ อยและได้รับความรู้ดา้ น
อาหารกันเถอะ
ค่าใช้จ่าย ฟรี


＠

สวนสาธารณะอุซึโนมิยะโจชิโคเอน
โอริ องสแควร์

☏

สานักงานคณะกรรมการการจัดงานนิทรรศการความรู ้ดา้ นอาหาร
028-626-1126

เมล ucia@ucia.or.jp



ทุกวันอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 16:00 ～18:00
เป็ นกิจกรรมที่สามารถพูดคุยได้กบั เพือ่ นนานาชาติ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่าโคริ วซาลอน

☏

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫ ♪
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เวลา

9:30～17:00 ※เข้าได้ก่อนเวลา 16:30
วันจันทร์ ※เปิ ดทาการในกรณี ที่เป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ หยุดทาการในวันถัดไป

วันหยุด

วันถัดไปของวันหยุดนักขัตฤกษ์ ※ เปิ ดบริ การ ถ้าเป็ นวันเสาร์・อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

ค่าบริ การ

310 เยน

（นักศึกษามหาวิทยาลัย・มัธยมปลาย 210 เยน 、มัธยมต้น・ประถม100 เยน）

สถานที่

อุซึโนมิยะชิ นากาโอกะโจ 1077

เบอร์โทรศัพท์

028-643-0100

โฮมเพจ

http://u-moa.jp
ผู้ที่อาศัยอยู่ในอุซโึ นมิยะ 、ผูท้ ี่เรี ยนอยูใ่ นอุซึโนมิยะที่ต่ากว่าระดับมัธยมปลาย ใช้บริ การได้ฟรี ！

วันที่ 1 เม.ย.「วันของประชาชน」และวันที่ 3 พ.ย.「วันวัฒนธรรม」ประชาชน
สามารถใช้บริ การได้ฟรี ！

บริการของอุซึโนมิยะโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกต
ＵＩＰ
028-616-1564

อาเภอ

15:00-18:00

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)
การให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมาย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

－4－

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
ในการติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบันที่
ต้องการให้ล่ามติดตามไปด้วย
►จันทร์ -เสาร์ 9:00-17:00 น.
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน
►สามารถที่จะยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ
อาเภออุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้
พร้อม

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย :
อุซุย ยุริคะ เนะโมโตะ นะซึคิ
(วิทยาลัยศิลปะและกีฬาอุซึโนะมิยะ)

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

ผลงานศิลปะของญี่ปุ่น และอื่นๆ เช่น มาร์ก ชากาล , เรเน่ มากริ ตต์ , อัลโฟนส์ มารี ยา มูคา เป็ นต้น การจัดแสดง ภาพยนตร์ต่างประเทศ การ
ออกแบบ ประติมากรรม เป็ นต้น

